10. 1. 2015

2/2015

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA – VINOHRADY
Londýnská 30, 120 00 Praha 2

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY
10. ledna 2015
9.30 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 12.00

Sobotní škola uvádí Pavlík Martin
Společná píseň č. 80 a modlitba
Sobotní škola v malých skupinách
Sbírka na misijní projekty CASD
Společná píseň č. 63 a modlitba
Přestávka
Bohoslužba s kázáním uvádí Pavlík Martin
Varhanní preludium: Píchová Marta
Společná píseň č. 279
Sborová oznámení
Introit: Ž 66,5
Společná píseň č. 11
Přímluvná modlitba: Moravec Antonín
1. čtení z Bible – Jb 1,9-11: Martásková Libuše (vsedě)
Píseň pěveckého sboru: Andrew Lloyd Weber: Pie Jesu
2. čtení z Bible – Jb 2,1-10: Slavíková Veronika (vestoje)
Modlitba před kázáním: Pícha Jan
Kázání – Filipi Pavel
„Zdali se Jób bojí Boha zadarmo?“
Společná píseň č. 19
Modlitba: Filipi Pavel
Sbírka pro potřeby sboru
Poslání: 1 Pt 2,17
Společná píseň č. 280
Varhanní postludium

14.00

Odpolední shromáždění s kázáním: Miškejová Veronika

PROSÍME VŠECHNY O VYPNUTÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM BOHOSLUŽBY.



OZNÁMENÍ SBORU VINOHRADY

1.

Dnes nám kázáním Božího slova poslouží bratr Pavel Filipi. Při odpoledním setkání promluví sestra Veronika Miškejová.

2.
3.
4.

Příští sobotu nám kázáním poslouží bratr Marek Jonczy.
Příští sobotu pořádá KD1 „brunch“ - informace ve zpravodaji.
Společenské centrum Londýnská 30 zve:
▫ Od pondělí 12. 1. pokračují setkávání nad Biblí. Ke čtení ze Skutků apoštolů o Štěpánově řeči před radou zve Jaroslav Dvořák.
Začátek je v 18.30 h.
▫ Ve čtvrtek 14. 1. jste zváni na filmový večer. Infomace ve zpravodaji.

Minulou sobotu byly vybrány tyto dary:
1622 Kč

Sbírka pro misijní účely CASD

8032 Kč* Sbírka pro potřeby našeho sboru
0 Kč

jiné dary

*tj. 100 % z částky potřebné na nejnutnější výdaje provozu sboru


Oznámení - Brunch KD1:
Příští sobotu, 17. 1. 2015, 13-17 h proběhne společný “Brunch” pro KD1 po bohoslužbě na Londýnské. Hlídání dětí bude po společněm jídle zajištěno. Kamil Staněk také
připraví krátké téma pro manželské páry s diskuzí, kterou se snad všichni obohatíme :-) Těšíme se na vás, Kamil

Generace 50 plus (nejen) - rok 2015:
Nejen pro Generaci 50 PLUS.
Po uplynutí 14 let jsme si zvykli na to, že žijeme v novém, 3 tisíciletí po Kristu a očekávání
zvláštní události v dějinách lidstva vyprchalo. Nejen mladí lidé počítají s tím, že před nimi je dostatek
času pro uskutečnění plánů pro osobní život, včetně úsilí pro zlepšení situace ve světě. Neměli
bychom zapomínat, každý den života je velká Boží milost bez ohledu na náš věk.
Máme možnost se opět sejít v průběhu roku 2015 a připomenout si, jak nás Pán Bůh vedl
a jeho Boží zaslíbení pro přítomnost a budoucnost. Připomínám, že naše setkání jsou sice především
pro starší generace, ale přesto netrváme na věku od 50 let. Můžete přijet se svými přáteli. Pokud mají
touhu po společenství, věřím, že nebudou zklamáni.
Jsou zajištěny opět tři pravidelné akce, které znáte z předchozích let. Rádi bychom je
obohatili. Pro pobyt v Poděbradech plánujeme zahraniční návštěvu. Na Sůkenickou přislíbil svoji
účast br. Jiří Drejnar. Na Slovensku bude více času využít nejen účinků slané a teplé termální vody, ale
také našich obdarování.
Věříme, že si máte z čeho vybrat. Mimo programů je stejně důležité společenství, které nás
vždy obohacuje a máme se z čeho povzbudit i na co vzpomínat…
Můžeme se těšit na známé i zcela nové tváře. Pokud vás některá akce zaujala, pak se
přihlaste co nejdříve. Můžete být později zklamáni, protože pobyty bývají brzy obsazené a počty
účastníků již nelze navyšovat. Rádi poskytneme zájemcům podrobnější informace.



Nabídka

Generace 50 PLUS

v roce

2015

Vzhledem k nastaveným podmínkám a vytrvalému zájmu, jsou zajištěny 3 akce, které probíhají již
několik let. Účastníci nás přesvědčili, že je dobré tyto pobyty zachovat.
1. Můžeme se prohřát v termální vodě v Podhájské - Slovenská republika. Termín
24. května - 31. května. (stejný termín jako v roce 2014)
V lázních začíná letní sezona a uvítá nás odpočatý personál. Je dobrá kombinace počasí
a teplých bazénů. Od našeho pensionu dojdete do areálu za 15 - 20 minut. Zde trávíme většinu dne.
Na tomto pobytu si účastníci zajišťují stravu sami. Vše potřebné je možné sehnat jak v areálu lázní,
tak v pensionu. Večerní program prožíváme společně.
2. Pokračujeme pobytem na Moravě v Beskydech v termínu od 21. - 28. června (neděleneděle) na horském hotelu Sůkenická, 930 m.n.m. (stejný termín jako v roce 2014)
Červen je vhodný čas pro pobyt na horách. Pro mnohé stačí využít lesní cesty v okolí hotelu
a vychutnat nádherné výhledy do krajiny. Na vrcholku horského sedla se chceme ztišit a vnímat dílo
Stvořitele. Celý hotel s příslušenstvím je nám k dispozici. Součástí pobytu jsou další aktivity, včetně
oblíbeného ranního cvičení a návštěv vodního areálu v blízkém hotelu Horal. Tradicí se stala návštěva
hudební skupiny Ženáči.
3. Lázně PODĚBRADY 7. - 12. září (pondělí – sobota)
Pobyt je v době hlavní lázeňské sezony. Naše hotely LIBUŠE a LIBENSKÝ jsou vedle
Centrálních lázní, kde máme procedury. Je možnost si další procedury dokoupit na místě. Vzhledem
k individuálnímu rozplánování procedur se očekává samostatnost v docházení. Součástí programu je
možnost procházek nejen po obou březích Labe. Večery se scházíme v prostorách místního sboru.
Prožijeme společně sobotu.
Orientační ceny:
Sůkenická - horský hotel - ubytování , stravování - plná penze 7 nocí

2 870 Kč

Podhájská - pension- ubytování + celodenní vstupné 7 Euro/noc + vstup 5,4 Euro/den-ZTP 4,7 Euro)
Poděbrady - hotel - ubytování, stravování - plná penze, 1 procedura denně - 5 nocí

3 250 Kč

Podrobné informace dostanou účastníci písemně v dostatečném předstihu. Můžete se podívat na
oficielní internetové stránky CASD: Generace 50 PLUS, kde naleznete fotografie z pobytů. Pokud
poznáte účastníky, mohou vám poskytnout vhodné informace a doporučení.

PŘIHLÁŠKY a bližší informace :
Miroslav Starý
Alžběta Stará

stary.misa@seznam.cz

739 345 678
605 551 126



Filmový klub v BAREVNÉ KAVÁRNÉ uvádí

II. VEČER FILMOVÝCH NADĚJÍ

 Dva české filmy mladých a nadějných tvůrců.
 Debata s tvůrci.
 Doplňující informace k filmům.

BAREVNÁ KAVÁRNA NA LONDÝNSKÉ
Pozor výjimečně od 18 hodin!
● SPODNÍ SÁL

● VSTUP VOLNÝ


● www.londynska30.cz

12.1.

Po

10:00

děti

12.1.

Po

18:30

seminář

13.1.

Út

18:00

hudba

15.1.

Čt

18:00

film

19.1.

Po

18:30

seminář

22.1.

Čt

19:00

cestopis

26.1.

Po

10:00

děti

26.1.

Po

18:30

seminář

29.1.

Čt

19:00

studentská
bohoslužba

BABY CLUB – Ať žijí novoroční předsevzetí

Setkání rodičů s dětmi ve věku 0-6 let. / učebny

SKUTKY APOŠTOLŮ

Štěpánova řeč před radou (7. kapitola)
Četba biblických textů s odborným výkladem Michala Balcara. / učebny

HRANÍ KE KÁVĚ

Hraje a zpívá Radomír Steinert a jeho hosté. / kavárna

VEČER FILMOVÝCH NADĚJÍ
BEZ DOTEKU – drama / thriller (CZ, 2013)
HANY – drama / komedie (CZ, 2014)
Projekce za účasti tvůrců. Výjimečně již od 18 hodin. / spodní sál

SKUTKY APOŠTOLŮ

První pronásledování církve (8. kapitola)
Četba biblických textů s odborným výkladem Michala Balcara. / učebny

PERLY KARIBIKU – DOMINIKA, GUADELOUPE, MARTINIK

Fotografie s vyprávěním cestovatele Tomáše Kubíka. / spodní sál

BABY CLUB – Od ledna cvičím

Setkání rodičů s dětmi ve věku 0-6 let. / učebny

SKUTKY APOŠTOLŮ

Obrácení Saula (9. kapitola)
Četba biblických textů s odborným výkladem Michala Balcara. / učebny

ORA ET LABORA

Bohoslužba v režii pražských studentů.
Hlavní řečník religionista ThDr. Martin Chadima ThD./ spodní sál

OSTROV OBJEVŮ – výukový program pro děti ve věku 1-3 let

od středy 14.1. ukázkové hodiny od 9:30 a 10:30, 15:30 a 16:30 / učebny

GOSPEL – zkouška gospelového souboru
každou středu od 17:30 / kostel

● Všechny akce probíhají v prostorách Barevné kavárny a přilehlých prostorách.
● Vstupné je dobrovolné, není-li uvedeno jinak.
● Změna programu vyhrazena.



NAROZENINY OSLAVÍ:
Jonczyová Vlasta

11. 1.

Veltruská Marie

11. 1.

Gajdůšková Eva

14. 1.

Chytil Vladimír

16. 1.

Illetško Vladimír

16. 1.

Přejeme vám všem hezký a požehnaný celý týden!
Vzpomeňte kdykoli na dnešní poslání – 1 Pt 2,17:
17

Všechny ctěte, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále mějte v úctě.
Český studijní překlad.
17

Wszystkich szanujcie, ogół braci miłujcie, Boga
się bójcie, królowi okazujcie szacunek.
Nowa Biblia Gdańska.

17

Honor all men. Love the brotherhood. Fear God. Honor the king.
King James 2000.

17

Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König!
Luther bible (1984)

Fond naléhavé pomoc. Ti, kteří by rádi přispěli na tento účel, mohou zasílat
prostředky, které se rozhodli věnovat, na sborový účet číslo: 1871369/0800,
variabilní symbol 77777.
Sbor PRAHA VINOHRADY – kontakty:
KAZATEL SBORU VINOHRADY

M. Balcar

734 791 459

PRVNÍ STARŠÍ SBORU

J. Králová

732 780 561

VEDOUCÍ SBORU pro křesťanský domov

P. Kloudová

606 602 179

STARŠÍ SBORU pro seniory

R. Jonczy

739 345 670

VEDOUCÍ SBORU pro mládež

M. Pavlík

608 756 094

TAJEMNÍK

R. Vlach

602 285 135

SPRÁVCE

T. Chytrý

774 075 470

Informace o zpravodaji:
Příspěvky do zpravodaje zasílejte nejpozdějivždy do ČTVRTKA.
Na uvedenou e-mailovou adresu můžete také zasílat žádosti o zasílání zpravodaje elektronickou poštou. www.sborvinohrady.cz, vinohradsky.zpravodaj@email.cz


